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- Conferința 
„Sesiunea profesiilor 
juridice – Legile 
justiției în 
dezbaterea 
studenților și a 
practicienilor”, 
marți, la USV 

suceavalive.ro 
27.01.23 

- Marți, 31 ianuarie, începând cu ora 16:00, în aula din corpul E al 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc Conferința „Sesiunea 
profesiilor juridice – Legile justiției în dezbaterea studenților și a 
practicienilor”. Evenimentul, organizat de Facultatea de Drept și Științe 
Administrative, îl va avea ca amfitrion pe lect. univ. dr. Lucian Stănescu. 
Organizarea sistemului judiciar românesc a fost mereu un subiect 
dezbătut și de interes, având în vedere importanța pe care o comportă și 
necesitatea înțelegerii profunzimii actului de justiție. În lumina 
actualelor modificări legislative din materie, precum și a interesului de a 
surprinde cele mai controversate problematici, s-a evidențiat necesitatea 
organizării unui eveniment interactiv axat pe această tematică, care să 
reunească practicieni din toate profesiile juridice, cadre universitare și, 
nu în ultimul rând, studenții de la Facultatea de Drept și Științe 
Administrative, adică aspiranții de mâine la accederea în aceste nobile 
profesii. 
Conferința „Sesiunea profesiilor juridice – Legile justiției în dezbaterea 
studenților și a practicienilor” are drept scop crearea unui for al 
dezbaterilor, unde profesioniști ai domeniului să reliefeze cele mai 
importante detalii din practica acestora, să evidențieze modificările care 
au survenit de-a lungul timpului, dar și să răspundă întrebărilor viitorilor 
practicieni- studenții anului IV al Facultății de Drept și Științe 
Administrative.  
Evenimentul comportă o deosebită importanță, deoarece cuprinde un 
panel de discuții actualizat subiectelor de discuții ivite în sfera 
domeniului juridic, punându-se accent pe problemele cu care se 
confruntă practicienii dreptului din profesiile juridice, precum și soluțiile 
care pot fi puse în practică pentru a se optimiza desfășurarea actului de 
justiție. 
Colocviul se va desfășura în cadrul disciplinei „Organizarea justiției” 
(titular de curs, lect. univ. dr. Lucian Stănescu) în care studenții anului 
al IV-lea, cadrele universitare și invitații care au fost deschiși să 
surprindă provocările profesiilor juridice unde activează, vor contribui la 
reușita acestui eveniment deosebit prin prisma interacțiunii dintre 
mediul universitar și cel juridic, oferind posibilitatea tinerilor aspiranți 



să formuleze întrebări și probleme pertinente, conexate informațiilor 
deja însușite de-a lungul celor 4 ani de studiu. 

Jupanu Unirea Principatelor 
Române: Cel mai 
eficient lobby din 
toată istoria 
românilor 

jupanu.ro 
27.01.23 

- 317 ani de istorie, plătiți de poporul român 
„1859 reprezintă transpunerea într-o paradigmă istorică a două tipuri de 
politică, și anume politica <prin noi înșine> și politica faptului împlinit, 
într-un context internațional extrem de favorabil. Ideea unirii românilor 
a fost mai veche de 1859. Mihai Viteazul a reușit, practic, în 1600, pentru 
scurt timp, să realizeze unirea celor trei principate. Exemplul lui Mihai 
Viteazul este absolut edificator, în sensul că el este un lider a cărui moarte 
a fost plătită de către un popor. A murit în 1601 asasinat pe Cîmpia Turzii, 
și din 1601 pînă în 1918 sînt 317 ani. 317 ani de istorie a plătit poporul 
român după moartea lui Mihai Viteazul. [...] 
Ai carte, ai parte de unire  
S-a ajuns la actul în care Marile Puteri spuneau că vor fi doi domni, două 
guverne, dar la Focșani, un oraș azi pe nedrept uitat, s-au constituit niște 
instituții comune, și pentru Moldova, și pentru Muntenia. Cea mai 
importantă era Înalta Curte de Justiție și Casație de la Focșani. Și-atunci 
a venit politica <prin noi înșine> pentru a fenta dispozițiile Conferinței 
de la Paris din 1858. Conferința de la Paris spunea să fie ales cîte un domn 
separat la Iași și la București, însă nu împiedica aceeași persoană să fie 
aleasă în ambele locuri. Era un artificiu juridic. Boierii știau carte, l-au 
sesizat rapid, și-atunci Partida Națională din Moldova și din Muntenia s-
a hotărît să-l aleagă pe fostul polcovnic, colonel și pîrcălab de Galați, 
Alexandru Ioan Cuza, domn și la Iași pe 5 ianuarie, și la București pe 24 
ianuarie”. Decanul Facultății de Istorie din cadrul Universității „Ștefan 
cel Mare” Suceava, prof.univ.dr. Florin Pintescu. 

- Tîrgul „Săptămîna 
verde” de la Berlin, 
la care participă și 
cîteva firme din 
Suceava, „un bun 
prilej pentru 
companiile din 
industria alimentară 
să-și promoveze 
oferta de produse la 
nivel european” 

radiotop.ro 
26.01.23 

- Decanul Facultății de Inginerie Alimentară de la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, profesorul universitar doctor Mircea Oroian, 
susține că tîrgurile internaționale de genul celui de la Berlin, unde 
participă și firme din județul nostru, sînt de un real ajutor pentru 
procesatori. La Berlin se desfășoară în această perioadă expoziția 
internațională „Săptămîna Verde”, cel mai mare eveniment din Europa 
destinat sectorului agricol și industriei alimentare, iar printre firmele 
prezente se numără „Mopan„”, „Bujor”, „Niro Serv COM”, „Tudia” și 
„Raitar”. 
Într-o intervenție telefonică la Radio Top, decanul a declarat: 
„Evenimentul din Germania reprezintă un bun prilej pentru companiile 
din industria alimentară să-și promoveze oferta de produse la nivel 
european. Aceste tîrguri sînt benefice pentru procesatori, fiindcă se 
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creează noi contacte cu potențiali clienți de la nivel european. Am fost 
acum vreo șase ani la cel mai mare tîrg de industrie alimentară din lume, 
„ANUGA” din Koln, și îmi aduc aminte de efervescența de acolo și de 
legăturile care se puteau stabili între diverși agenți economici din 
industria alimentară. Cred că același lucru se întîmplă și la Berlin”. 
Profesorul Oroian a mai spus că, la ora actuală, firmele din țară care 
activează în industria alimentară se îndreaptă în general către 
comunitățile românești din străinătate și a adăugat: „Am vorbit cu 
domnul Alexandru Șcheul de la compania procesatoare de carne «Killer» 
și mi-a zis că vinde marfa în magazine din localități unde sînt comunități 
românești puternice în Anglia, în Spania, în Italia. E posibil să fie și o 
problemă în ceea ce privește specificul local. Pînă la urmă, produsele 
noastre au fost gîndite și dezvoltate de-a lungul timpului pe placul 
românilor”. Universitarul sucevean a completat: „Pînă ce reușești să 
convingi alți consumatori să se adapteze la tipul tău de produs mai 
durează. Nu este deloc o muncă ușoară și ai neapărat nevoie de 
promovare”. 

 


